
 

 

CONSILIUL JUDETEAN BRAILA 
 
 
 

PROCES VERBAL 

  
al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila 

din data de 29 septembrie 2021 
 
 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 

 
 In conformitate cu prevederile legale din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, prin adresa nr.19417/23.09.2021, transmisa fiecarui consilier judetean in baza 
Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Braila nr.280/23.09.2021, a fost convocat 
Consiliul Judetean Braila, in sedinta ordinara, astazi, 29 septembrie 2021. 
 In urma apelului nominal rezulta ca la sedinta sunt prezenti 29 de consilieri din 30 de 
consilieri in functie, plus Presedintele Consiliului Judetean Braila. In total, la sedinta sunt 30 de 
participanti. 
 Lipsesc motivat urmatorii consilieri judeteni: Pricop Cristian Florinel.  
           La sedinta au fost invitati:  Managerul Spitalului Judetean de Urgenta Braila, Managerul 
Muzeului Brailei „Carol I „ , Managerul Filarmonicii „Lyra-George Cavadia”, Directorul Directiei 
Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, Directorul  Directiei Administratie Publica, 
Contencios, Directorul Directiei Strategii de Dezvoltare, Directorul Directiei Tehnice si Lucrari 
Publice, Sef Birou Resurse Umane si Salarizare din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judetean Braila. 
   Conform prevederilor art. 182 si art. 198 din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, dau cuvantul  secretarului general al judetului, pentru a supune la vot 
procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 14 septembrie 
2021. Domnule secretar, aveti cuvantul. 
 
Dl Dumitrel Priceputu, Secretar General al Judetului: 
 

Domnule Presedinte, domnilor vicepresedinti, doamnelor si domnilor consilieri, dupa redactare, 
procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 14 septembrie 
2021 a fost pus la dispozitia dvs. Pana in prezent nu au fost primite propuneri de modificare 
sau completare a acestuia, motiv pentru care va propun aprobarea lui in forma redactata.  

 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
  
Supun la vot procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila din data de 14 
septembrie 2021 
 

Cine este “pentru”?    

Cine este “impotriva”?    

Abtineri?  
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Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 30 

Voturi ”impotriva”:  0 

Abtineri: 0 

 

Procesul verbal al sedintei ordinare a Consiliului Judetean Braila din data 14 septembrie 2021 
a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Fata de ordinea de zi convocata va propun in conformitate cu art. 135 alin 8 din Ordonanta de 
urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, suplimentarea ordinii de zi cu urmatorul 
proiect de hotarare care a fost transmis consilierilor judeteni, respectiv comisiilor de 
specialitate in format electronic. 

 
1. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 

Județean Brăila, cu comuna Sutesti, prin Consiliul Local al comunei Sutesti pentru 

cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Spatiu agrement pentru tineret, 

comuna Sutesti, judetul Braila” 

 

Cine este “pentru”?    

Cine este “impotriva”?    

Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”:  

Voturi ”impotriva”:  0 

Abtineri: 0 

 
Suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotarare enuntat anterior a fost aprobata in 
unanimitate. 

 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
  
Asadar, in conformitate cu prevederile art. 135 din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, va propun spre aprobare urmatoarea ordine de zi : 

 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului 

Judetean de Urgenta Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al 

Consiliului Judetean Braila 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Muzeului 

Brailei « Carol I » - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului 

Judetean Braila 
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3. Proiect de hotarare privind aprobarea  Regulamentului de organizare si functionare al 

Muzeului Brailei « Carol I » - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al 

Consiliului Judetean Braila 

4. Proiect de hotarare de modificare a HCJ nr.161/30.08.2019 privind aprobarea 

documentatiei proiect tehnic si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investitii “Reabilitare Compartiment Sterilizare din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta 

Braila” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean 

Braila 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii proiectului “Istoria militara junior” al 
Asociatiei „CENTRUL DE STUDII PROILAVIA” Braila - initiat de domnul Francisk Iulian 
Chiriac presedinte al Consiliului Judetean Braila 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii spre finantare a proiectului “Sprijin 
pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru 
completarea si dezvoltarea Sistemului de management integrat al deseurilor in judetul 
Braila” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului Judetean 
Braila 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii datelor de identificare ale imobilului 

situat in municipiul Braila str. Polona nr.14, proprietate publica a judetului Braila, ca 

urmare a finalizarii proiectului” Servicii de elaborare a ridicarilor topografice, a releveelor 

si studiilor istorice ale monumentelor cuprinse in Lista Monumentelor Istorice – 2015, 

aferenta judetului Braila” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al 

Consiliului Judetean Braila 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea incetarii dreptului de folosinta gratuita al 

Filarmonicii „Lyra-George Cavadia” Braila, asupra unor spatii din imobilul Casa 

Tineretului situat in municipiul Braila str. Calea Calarasilor nr.52 si preluarea acestora in 

administrarea Consiliului Judetean Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac 

presedinte al Consiliului Judetean Braila 

9. Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii imobilului apartinand domeniului 

public al judetului Braila, situat in municipiul Braila, str.Ana Aslan nr.29, din 

administrarea Consiliului Judetean Braila,  in administrarea Filarmonicii „Lyra-George 

Cavadia” Braila - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului 

Judetean Braila 

10. Proiect de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor 

defalcate din taxa pe valoarea adaugata alocate judetului Braila,  pentru  finantarea 

cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale pe anul 2021 si  a sumelor estimate 

pe anii 2022 – 2024 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului 

Judetean Braila 

11. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului Judetului Braila pe anul 2021 si 
estimarile pe anii 2022-2024 si a Programului de investitii publice pe anul 2021 si 
estimarile pe anii 2022-2024 - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al 
Consiliului Judetean Braila 

12. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean  
Brăila, cu comuna Sutesti, prin Consiliul Local al comunei Sutesti pentru cofinanțarea și 
realizarea obiectivului de investiții “Spatiu agrement pentru tineret, comuna Sutesti, 



4 
 

 

judetul Braila” - initiat de domnul Francisk Iulian Chiriac presedinte al Consiliului 
Judetean Braila 

13. Alte probleme 
 

Daca sunt observatii sau propuneri: 
Daca nu, supun la vot ordinea de zi, suplimentata: 
 
Cine este “pentru”?    

Cine este “impotriva”?    

Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 30 

Voturi ”impotriva”:  0 

Abtineri: 0 

 

Ordinea de zi suplimentata a fost aprobata in unanimitate. 

 

Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Dupa aprobarea ordinii de zi, inainte de a se intra in dezbaterile asupra proiectelor de hotarari, 
doamnelor si domnilor consilieri, domnul secretar general al judetului face precizari legate de 
prevederile O.U.G. nr. 57/2019. 
Domnule secretar general aveti cuvantul: 
 
Dl Dumitrel Priceputu, Secretar General al Judetului: 
 
Domnilor consilieri, mentionez ca, potrivit art. 228 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, consilierul care se afla in situatiile prevazute la alin.1 al articolului mentionat, are 
obligatia sa anunte, interesul personal pe care il are in adoptarea unei hotarari inscrise pe 
ordinea de zi si care ar avea drept consecinta existenta unei situatii de incompatibilitate sau 
conflict de interese, motiv pentru care are obligatia sa se abtina de la vot sau sa nu participe la 
vot. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
In consecinta,  pentru operativitate, va propun sa trecem direct la dezbateri si deliberari. 
 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale 
Spitalului Judetean de Urgenta Braila 
 
Va rog, aveti cuvantul: 
Daca nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare 
Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?    

Abtineri?  
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Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 30 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri:  0 

 
Proiectul de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului 
Judetean de Urgenta Brailaa fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale 
Muzeului Brailei « Carol I » 

 
Va rog, aveti cuvantul: 
Daca nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare 
Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?    

Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 30 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri:  0 

 
Proiectul de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Muzeului Brailei 
« Carol I » a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 

 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea  Regulamentului de organizare si 
functionare al Muzeului Brailei « Carol I » 

 
Va rog, aveti cuvantul: 
Daca nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare 
Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?    

Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 30 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri:  0 

 
Proiectul de hotarare privind aprobarea  Regulamentului de organizare si functionare al 
Muzeului Brailei « Carol I » a fost aprobat in unanimitate. 
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Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

4. Proiect de hotarare de modificare a HCJ nr.161/30.08.2019 privind aprobarea 
documentatiei proiect tehnic si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investitii “Reabilitare Compartiment Sterilizare din cadrul Spitalului Judetean de 
Urgenta Braila” 

 
Va rog, aveti cuvantul: 
Daca nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare 
Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?    

Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 30 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri:  0 

 
Proiectul de hotarare de modificare a HCJ nr.161/30.08.2019 privind aprobarea documentatiei 
proiect tehnic si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Reabilitare 
Compartiment Sterilizare din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Braila” a fost aprobat in 
unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii proiectului “Istoria militara junior” 
al Asociatiei „CENTRUL DE STUDII PROILAVIA” Braila 

 
Va rog, aveti cuvantul: 
 
Dl. Bucalau Alexandru, consilier judetean: 
 
Domnule presedinte, va rugam sa ne explicati si noua in ce consta aceste activitati culturale ale 
asociatiei „CENTRUL DE STUDII PROILAVIA” Braila. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Acest proiect a fost depus pe Legea 350/2001, conform procedurii de depunere pentru acest 
gen de proiecte si a fost declarat castigator in urma evaluarii comisiei. Proiectul isi propune sa 
promoveze costumele vechi militare. Actiunea se va desfasura in colaborare cu profesorii de 
istorie. Cred ca este benefic pentru asociatie dar si pentru scoli.   
 
Daca nu mai sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare 
Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?    

Abtineri?  
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Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 30 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri:  0 

 
Proiectul de hotarare privind aprobarea finantarii proiectului “Istoria militara junior” al Asociatiei 
„CENTRUL DE STUDII PROILAVIA” Braila a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii spre finantare a proiectului 
“Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru 
completarea si dezvoltarea Sistemului de management integrat al deseurilor in judetul 
Braila” 
 
Va rog, aveti cuvantul: 
Daca nu sunt discutii, as vrea sa fac eu un scurt comentariu: 
Pregatim pentru exercitiul financiar 2021-2027 toate documentatiile pentru a continua proiectul 
mare pe care il avem si care se va finaliza anul viitor, acela al operatorului unic  si tot ce 
inseamna parte de protejare a mediului si colectarii deseurilor in mod corespunzator.  
 
Supun la vot proiectul de hotarare 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  
  
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 30 
Voturi ”impotriva ”:  0 
Abtineri:  0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea depunerii spre finantare a proiectului “Sprijin pentru 
pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru completarea si 
dezvoltarea Sistemului de management integrat al deseurilor in judetul Braila” a fost aprobat in 
unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

7.  Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii datelor de identificare ale 
imobilului situat in municipiul Braila str. Polona nr. 14, proprietate publica a judetului 
Braila, ca urmare a finalizarii proiectului” Servicii de elaborare a ridicarilor topografice, 
a releveelor si studiilor istorice ale monumentelor cuprinse in Lista Monumentelor 
Istorice – 2015, aferenta judetului Braila” 

 

Va rog, aveti cuvantul: 
Daca nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare 
Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?    
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Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 30 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri:  0 

 
Proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii datelor de identificare ale imobilului situat in 
municipiul Braila str. Polona nr. 14, proprietate publica a judetului Braila, ca urmare a finalizarii 
proiectului” Servicii de elaborare a ridicarilor topografice, a releveelor si studiilor istorice ale 
monumentelor cuprinse in Lista Monumentelor Istorice – 2015, aferenta judetului Braila” a fost 
aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

8.  Proiect de hotarare privind aprobarea incetarii dreptului de folosinta gratuita al 
Filarmonicii „Lyra-George Cavadia” Braila, asupra unor spatii din imobilul Casa 
Tineretului situat in municipiul Braila str. Calea Calarasilor nr. 52 si preluarea acestora 
in administrarea Consiliului Judetean Braila 

 
Va rog, aveti cuvantul: 
Daca nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  
  
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 30 
Voturi ”impotriva ”:  0 
Abtineri:  0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea incetarii dreptului de folosinta gratuita al Filarmonicii 
„Lyra-George Cavadia” Braila, asupra unor spatii din imobilul Casa Tineretului situat in 
municipiul Braila str. Calea Calarasilor nr. 52 si preluarea acestora in administrarea Consiliului 
Judetean Braila a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

9.  Proiect de hotarare privind aprobarea transmiterii imobilului apartinand 
domeniului public al judetului Braila, situat in municipiul Braila, str. Ana Aslan nr. 29, 
din administrarea Consiliului Judetean Braila,  in administrarea Filarmonicii „Lyra-
George Cavadia” Braila 
 
Va rog, aveti cuvantul: 
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Dl. Capatana Marian, consilier judetean: 
 
Domnule preseinte, domnilor vicepresedinti, stimati colegi, rugamintea mea este ca pe viitor sa 
ne aplecam putin si asupra organigramei acestei institutii si sa repunem in pozitia fireasca 
corpul pianistilor, pe care noi nu il avem. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 
Este foarte adevarat si vom regla acest lucru. In functie de banii pe care ii vom avea in buget 
vom lua o hotarare impreuna. Am vazut ca s-a desfasurat si primul concert la Casa Tineretului. 
Vom face pentru data viitoare un proiect de hotarare prin care toate institutiile subordonate 
Consiliului Judetean Braila sa poata avea acces gratuit la Casa Tineretului pentru orice fel de 
spectacol, cu respectarea normelor. 
 
Daca nu mai sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare 
Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?    

Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 30 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri:  0 

 
Proiectul de hotarare privind aprobarea transmiterii imobilului apartinand domeniului public al 
judetului Braila, situat in municipiul Braila, str. Ana Aslan nr. 29, din administrarea Consiliului 
Judetean Braila,  in administrarea Filarmonicii „Lyra-George Cavadia” Braila a fost aprobat in 
unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

10. Proiect de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a 
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata alocate judetului Braila,  pentru  
finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale pe anul 2021 si  a sumelor 
estimate pe anii 2022 – 2024 

 
Va rog, aveti cuvantul: 
Daca nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare 
Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?    

Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 30 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri:  0 

 



10 
 

 

Proiectul de hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate 
din taxa pe valoarea adaugata alocate judetului Braila,  pentru  finantarea cheltuielilor privind 
drumurile judetene si comunale pe anul 2021 si  a sumelor estimate pe anii 2022 – 2024 a fost 
aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

11. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului Judetului Braila pe anul 2021 si 
estimarile pe anii 2022-2024 si a Programului de investitii publice pe anul 2021 si 
estimarile pe anii 2022-2024 
 
Va rog, aveti cuvantul: 
Daca nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare 
Cine este "pentru”?    

Cine este "impotriva”?    

Abtineri?  

  
Situatia voturilor:  

Voturi “pentru”: 29 

Voturi ”impotriva ”:  0 

Abtineri:  1 

 
Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Judetului Braila pe anul 2021 si estimarile 
pe anii 2022-2024 si a Programului de investitii publice pe anul 2021 si estimarile pe anii 2022-
2024 a fost aprobat cu 29 de voturi „pentru” si o abtinere. S-a abtinut de la vot dl consilier 
judetean Capatana Marian. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 

 

12. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul 
Județean  Brăila, cu comuna Sutesti, prin Consiliul Local al comunei Sutesti pentru 
cofinanțarea și realizarea obiectivului de investiții “Spatiu agrement pentru tineret, 
comuna Sutesti, judetul Braila” 
 
Va rog, aveti cuvantul: 
Daca nu sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare 
Cine este "pentru”?    
Cine este "impotriva”?    
Abtineri?  
  
Situatia voturilor:  
Voturi “pentru”: 30 
Voturi ”impotriva ”:  0 
Abtineri:  0 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Județului Brăila, prin Consiliul Județean  
Brăila, cu comuna Sutesti, prin Consiliul Local al comunei Sutesti pentru cofinanțarea și 
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realizarea obiectivului de investiții “Spatiu agrement pentru tineret, comuna Sutesti, judetul 
Braila” a fost aprobat in unanimitate. 
 
Dl Francisk Iulian Chiriac, presedintele Consiliului Judetean Braila: 
 

13. Alte probleme 
 
Va rog, daca exista alte probleme pe care doriti sa le aduceti in atentia plenului Consiliului 
Judetean Braila, aveti cuvantul. 

 
         *      
                                             *          * 
 
Epuizandu-se materialele inscrise pe ordinea de zi, declar inchise lucrarile sedintei ordinare a 
Consiliului Judetean Braila din data de 29 septembrie 2021. 
 
 
 

  Intocmit, 
Hazaparu Marinela 

 
 
 
 
               PRESEDINTE                                                          SECRETAR GENERAL  
           
  
  

        AL JUDETULUI,  

   CHIRIAC FRANCISK-IULIAN      PRICEPUTU DUMITREL  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.V.- 2 ex.  


